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Genel Kararname
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin
Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu nedeniyle izolasyon ayrıştırma emri
(izolasyon veya karantina) veya uygun bir evde kategori I irtibat kişisi olarak
sınıflandırılması hakkında
§§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 1 ve 2'ye göre § 30 paragraf 1 cümle 2
İnsanlarda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için yasa (Enfeksiyon Koruma
Yasası - lfSG) § 106 paragraf 2 Genel İdare Yasası ile bağlantılı olarak Eyalet
Schleswig-Holstein (Eyalet İdare Yasası - LVwG) aşağıdaki genel kararnameyi
yayınlayacaktır:
1.Bu genel kuralın yürürlüğe girmesinden sonra SARS-CoV-2 virüslerinin varlığı için
üzerlerinde yapılan moleküler biyolojik testin olumlu sonuçlandığını bilen kişiler
(pozitif test edilen kişiler)
veya
2. Bu genel kuralın yürürlüğe girmesinden sonra SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına
yönelik SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin olumlu sonuçlandığını bilen kişiler
veya
Dienstgebäude:
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Telefon: +49 4331 202-0
Telefax: +49 4331 202-295

Konten der Kreiskasse:
Förde Sparkasse
IBAN DE38 2105 0170 0000 1440 06; BIC NOLADE21KIE
Sparkasse Mittelholstein
IBAN DE69 2145 0000 0000 0018 30; BIC NOLADE21RDB
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3. Robert Koch Enstitüsü (RKI) gerekliliklerine göre Kategori I irtibat kişileri olarak
sınıflandırılan kişiler
veya
4. Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından, SARS-CoV2 virüslerinin varlığının, üzerlerinde yapılan moleküler biyolojik incelemeye
dayanarak tespit edildiği konusunda bilgilendirilen kişiler (test pozitif çıkan
kişiler),
Bu kişiler ihbarı aldıktan hemen sonra evlerine gitmek ve bir sonraki duyuruya
kadar orada kalmakla (iç tecrit / karantina) mecburidir.
5. 2 numara altında adı geçen kişiler, SARS-CoV-2 virüsleri için molekülerbiyolojik test yapmak için evlerini bir kez terk edebilir. Bu, toplu taşıma
kullanmadan ve doğrudan oraya gidip gelirken, yani ara durak olmadan
ağız ve burun örtüsü kullanılarak yapılabilir.
6. 1'den 3'e kadar numaralandırılan kişiler, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık hizmetleri departmanına derhal
başvurmak zorundadır. İrtibat (04331/202-850), e-posta gesundheitsschutz@kreisrd.de
Aşağıdaki veriler iletilmelidir:
Ad ve soyad,
Doğum tarihi,
Telefon kullanılabilirliği,
Adres,
Kendini sınıflandırmak (1-3 arası sayılar),
İlk meydana geldiği günün bildirilmesi dahil hastalık belirtileri,
Sınav günü,
- Hâlâ evde yaşayanların adı ve soyadı
7. 1'den 4'e kadar numaralandırılan kişiler aşağıdaki davranışsal önlemleri
almakla yükümlüdür:
- Aile üyeleri / diğer kişilerle yakın fiziksel temas yok.
- Tüm kişilere> 1,50 - 2 m'lik bir mesafe korunmalıdır.
- Burnunuzu silerken tek kullanımlık mendil kullanın.
- Odayı üçüncü şahıslarla paylaşmak zorunda kalmanız kaçınılmazsa, dar ağız ve
burun koruması kullanın. Bu doymuşsa en geç iki saat sonra değiştirilmelidir.
- Yukarıda belirtilen alt maddeler, kişisel ilgi veya bakıma ihtiyaç duyan veya aynı
evde bulunan (yakın aile çevresi) kişiler için geçerli değildir. Temaslar gereken
ölçüde azaltılacaktır.
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- Belirtileriniz, vücut ısınız, genel aktiviteleriniz ve diğer insanlarla olan
temaslarınızla ilgili bir günlük tutun. Vücut ısısı günde iki kez ölçülmelidir.
- Ateş veya yüksek ateş, öksürük, boğazda tahriş veya burun akıntısı gibi
semptomlar ortaya çıkarsa, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanına
listelenen iletişim bilgileri kullanılarak derhal bilgi verilmelidir.
8. 1-4 numara altında adı geçen kişilerin, § 31 Enfeksiyon Koruma Yasasına göre
mesleki faaliyette bulunması yasaktır. Diğer insanlarla temasa geçilmeden
gerçekleştirilebiliyorsa, bunun bir istisnası ev ofisidir.
10. Ayırma emri, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından
tekrar iptal edilene kadar geçerlidir.
11. Bu genel kararname 11 Ocak 2021'den 31 Ocak 2021'e kadar geçerlidir. Bir
uzatma mümkündür.

12. İhlaller, § 73 paragraf 1a No. 6 Enfeksiyon Koruma Yasasına göre 25.000 € 'ya
kadar para cezası ile cezalandırılabilir.
13. Karar, Bölüm 16 (8) Enfeksiyon Koruma Yasası ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3)
uyarınca derhal uygulanabilir. Bu önlemlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin
erteleme etkisi yoktur.
14. Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768
Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde bölgesinde görülebilir.
15. Genel Veri Koruma Yasası Madde 12 ve 13'e göre Rendsburg-Eckernförde bölge
idaresinde veri toplanmasına ilişkin bilgiler COVID-19 veri koruma bilgi formunda
bulunabilir. Bu, çalışma saatleri içinde Rendsburg-Eckernförde semtinde,
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'da ve İnternette Rendsburg-Eckernförde
bölgesinin ana sayfasında (www.kreis-rendsburg-eckernförde.de) görüntülenebilir.

Gerekçeler
Alınan önlemlerin yasal dayanağı, Bölüm 30 (1), 2. Enfeksiyon Koruma Yasası ile
bağlantılı olarak Bölüm 28 a (1) ve 28 (1) 'dir. §§ 28a Paragraf 1, 28 Paragraf 1
Madde 1 Enfeksiyon Koruma Yasası'na göre, yetkili makam hasta ise, enfekte
olduğundan şüpheleniliyorsa, enfekte olduğundan şüpheleniliyorsa veya ortadan
kalkmışsa veya ortaya çıkarsa gerekli koruyucu önlemleri almalıdır vefat eden bir
kişi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğu ölçüde ve
olduğu sürece hasta, şüpheli veya geri çekilmişti. §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1
cümle 2 Enfeksiyon Koruma Yasası'na göre, yetkili makam, § 33 Enfeksiyon
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Koruma Yasasında veya bölümlerinde belirtilen daha fazla sayıda insan ve yakın
banyo tesisleri veya topluluk tesisleri için olayları kısıtlayabilir veya yasaklayabilir;
aynı zamanda kişileri, gerekli koruyucu önlemler alınana kadar bulundukları
yerden ayrılmamaya veya kendisinin belirlediği yerlere girmemeye mecbur
edebilir.
Madde 31 Enfeksiyon Koruma Yasasına göre, yetkili makam, hastaların, şüpheli
hastalıkların, bulaşıcı şüphelilerin ve dışkılayıcıların belirli mesleki faaliyetleri
tamamen veya kısmen gerçekleştirmesini yasaklayabilir. Bu aynı zamanda
patojenleri tek tek vakalarda yayılma riski olacak şekilde kendi içlerinde veya
üzerlerinde taşıyan diğer insanlar için de geçerlidir.
Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık, damlacık enfeksiyonu ile insandan insana
bulaşan patojenlerin (virüsler) neden olduğu bir hastalıktır. Yeni tip koronavirüsten
muzdarip kişilerde damlacık enfeksiyonu yoluyla veya kusmukları, dışkıları veya diğer
vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşma mümkündür. Şu anda Almanya'da ne aşı
yoluyla nüfus için yeterli koruma ne de tedavi için onaylanmış bir ilaç
bulunmadığından, sağlıklı insanların virüs tarafından enfekte olmasını önlemek özel
bir önem taşımaktadır.
Bölüm 2 No. 4 Enfeksiyon Koruma Yasası, bulaşıcı bir hastalığı olan bir
kişidir. Paragraf 6 Cümle 1 No. 1 Paragraf 6 Cümle 1 No.'ya göre
raporlama yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin § Paragraf 1 Cümle 1
yönetmeliği ile bağlantılı olarak 1 Enfeksiyon Koruma Yasası İlk olarak
Aralık 2019'da Wuhan / Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve oldukça
bulaşıcı olarak kabul edilen bildirilebilir bir hastalık olan yeni corona virüsü
(SARS-CoV-2) enfeksiyonlarına karşı 1 Enfeksiyon Koruma Yasası.
§ 2 No.'ya göre. 7 Enfeksiyon Koruma Yasası'na göre, bir kişinin hasta olmadan,
hasta olduğundan veya ortadan kaldırılmadan patojen yuttuğu varsayılabilirse, bir
kişinin bulaşıcı olduğundan şüphelenilir.
RKI gerekliliklerine göre kategori I temas kişisi olarak sınıflandırılan kişilerin, yeni
koronavirüsten muzdarip bir kişiyle temas yoluyla bulaşıcı olduğundan
şüphelenildiği kabul edilir. Bunlar, 15 dakikalık yüz yüze teması olan ve / veya
yüksek konsantrasyonda bulaşıcı aerosollere maruz kalmış ve / veya daha uzun
bir süre (örneğin 30 dakika) salgılarla doğrudan temas etmiş kişilerdir. Somut bir
tanım RKI'da bulunabilir
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/M
anagement.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet10
1#doc135816162)
Enfeksiyon Koruma Yasası, bu hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde
engelleyebilmek için, yetkili makamlara tehlikeyi önlemek için somut önlemler alma
konusunda çok kapsamlı haklar vermektedir. Bunlar özellikle şunları içerir:
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• kan alma dahil muayenelere tolerans gösterme görevi
• Sağlık durumu hakkında kapsamlı bilgi
• Belirli bir yerde olacak siparişler
Enfeksiyon Koruma Yasasının 28-30. Bölümleri, fiziksel bütünlüğün temel
haklarını (Alman Medeni Kanunun 2.Maddesinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesini),
kişinin özgürlüğünü (Alman Medeni Kanunun 2.Maddesinin 2. Paragraf Yasa) ve
evin dokunulmazlığı (Alman Medeni Kanunu Madde 13, Paragraf 1) kısıtlanabilir.
Evde kalma ve izinsiz ayrılmama emri, 1 - 4 numara ile belirtilen kişilerde tespit
edilen hastalık veya buna göre şüpheli bulaşma olarak sınıflandırılmaları
nedeniyle genel halkın korunmasına uygundur. Yeni koronavirüsün yayılmasıyla
etkin bir şekilde mücadele etmek ve yayılmasını önlemek için RKI yönergeleri ve
gereklidir. Kanunun verdiği takdir yetkisi buna göre görev ve hukuka uygundur.
SARS-CoV-2 virüsü ve COVID-19 hastalıklarından kaynaklanan çok dinamik
yayılma ve enfeksiyonların arka planına karşı, yayılmanın yayılmasını geciktirmek
ve enfeksiyon zincirlerini kırmak için derhal kapsamlı ve etkili önlemler alınmalıdır.
Schleswig-Holstein'da sağlık sisteminin temel işlevlerinin ve kamu güvenliğinin ve
düzeninin uzun vadeli olarak sürdürülmesini sağlamak için, sağlığın korunması için
mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı etkili önlemlere acilen ihtiyaç vardır. Yeni
patojenin ülkede yayılmasındaki geniş çaplı kesinti, sınırlama veya gecikme halihazırda alınan önlemlerin ötesinde - bu hedeflere ulaşmak için tek etkili
prosedürdür.
Yaklaşan tatiller ve halk sağlığı hizmetinin halihazırda yüksek olan iş yükü dikkate
alınarak, SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasının kesintiye uğramasını, kontrol altına
alınmasını veya geciktirilmesini sağlamak için yukarıdaki önlemler alınmaktadır.
Bu emir 11 Ocak 2021'de yürürlüğe giriyor. 15 Mart 2021 ile sınırlı ve sınırlı. Uzatma
mümkündür.
Genel kararname §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 1 ve 2 Enfeksiyon Koruma
Yasasına dayanmaktadır. Bu nedenle ihlaller, § 73 paragraf 1a No. 6 Enfeksiyon Koruma
Yasası.
Emirler, Bölüm 16 (8) Enfeksiyon Koruma Yasası ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3)
uyarınca derhal uygulanabilir. Bu önlemlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin erteleme etkisi
yoktur.
Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg,
Rendsburg-Eckernförde semtinde görülebilir.
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Notlar:
• Mümkünse hanede pozitif olmayan hanehalkı üyelerinden zamansal ve mekansal bir
ayrılma gözetilmelidir. Örneğin yemeklerin birlikte değil, birbiri ardına alınmasıyla
"zamansal bir ayrılık" gerçekleşebilir. Örneğin farklı odalarda kalarak uzamsal bir ayrılık
gerçekleşebilir. Her zaman öksürme ve hapşırma kurallarına dikkat edin ve tek kullanımlık
mendiller kullanın.
• Oda arkadaşları ve akrabalarıyla temas asgari düzeyde sınırlandırılmalı ve yukarıda
belirtilen davranış önlemlerine uyulmalıdır.
• Tuvalet malzemeleri diğer hanehalkı üyeleriyle paylaşılmamalıdır.
• Bulaşıklar ve çamaşırlar, önce yıkanmadan hanehalkı üyeleri veya üçüncü şahıslarla
paylaşılmamalıdır. İçeriyle temas eden eşyalar en az 60 ° C yıkanmalıdır.
• İnsanların sık temas ettiği yüzeyler, ev temizlik malzemeleri veya yüzey
dezenfektanlarıyla düzenli olarak temizlenmelidir. Özellikle yemek hazırlamadan, yemek
yemeden ve tuvaleti kullanmadan önce ve sonra düzenli el yıkama.
• Oturma odası ve yatak odası ile mutfak ve banyonun düzenli olarak havalandırılmasını
sağlamalısınız. Satın alımlarınızı çevrimiçi yapın veya üçüncü şahıslara yaptırın.
• Şüphe durumunda, doğrudan bir rota taksi veya kendi aracınızı kullanmak, ancak yerel
toplu taşıma kullanmamak anlamına gelir.
Yasal itiraz
Bu genel karara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yapılabilir. İtiraz, yazılı,
elektronik olarak veya yazılı olarak Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst
Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg bölgesine yapılmalıdır.
Bir avukat dahilse veya itirazın elektronik olarak dosyalanması bir yetkili tarafından
yapılırsa, özel elektronik avukat posta kutusu veya yetkili posta kutusu aracılığıyla
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel elektronik posta kutusuna gönderilebilir.
E-posta ile itiraza izin verilmez. Vatandaşlar, vatandaşın bir EGVP hesabına (OSCI
hesabı) sahip olması ve ayrıca nitelikli bir elektronik imza kullanması durumunda,
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel elektronik posta kutusuna ancak son tarih içinde
itiraz edebilirler.
İtirazın 80 (2) No'lu Bölüm uyarınca erteleyici etkisi yoktur. İdare Mahkemesi
Yönetmeliği'nin (VwGO) 3'ü. Erteleme etkisi kararı için bir başvuru, VwGO Bölüm 80 (5)
uyarınca Schleswig-Holstein İdare Mahkemesi Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837
Schleswig'e yapılabilir.
Belediye adına

Antonia Burgmann
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